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Questão 01) Três pequenas esferas carreg
carga positiva Q ocupam os vértices de um triâng
como mostra a figura. Na parte interna do triâ
afixada outra pequena esfera, com carga negativa 
distâncias dessa carga às outras três podem ser o
a partir da figura.A constante k0 da lei de Co
vale 9 109 N m2/C2 
 

Sendo Q = 2 10– 4 C, q= –2 10–5 C e 
elétrica resultante sobre a carga q 
a) é nula. 
b) tem direção do eixo y, sentido para baixo e m

1,8 N. 
c) tem direção do eixo y, sentido para cima e m

1,0 N. 
d) tem direção do eixo y, sentido para baixo e m

1,0 N. 
e) tem direção do eixo y, sentido para cima e m

0,3 N. 
Gab: E 
Questão 02) A maioria das membranas celul
uma diferença no potencial elétrico entre cada lado d
nominado de Potencial de membrana. Essa diferença de 
potencial exerce uma força em qualquer 
camente carregada e obedece à Lei de Co
lomb.Considerando-se duas partículas carr
cargas q1 = 0,25mC e q2 = 0,6mC distantes 10,0cm uma 
da outra e a constante eletrostática igual a 9,0
109N.m2/C2, então a intensidade da força elétrica entre 
elas, em MN, é igual a 
a) 0,116 
b) 0,135 
c) 0,148 
d) 0,153 
e) 0,162 
Gab: B 
 
Questão 03) Um estudante de física faz um exper
com o objetivo de determinar a carga de uma d
nada esfera. A montagem do experimento inclui uma 
esfera A, de carga igual a 8 C , apoiada em um suporte 
isolante, e a esfera B, de carga desconhecida, presa a 
um fio isolante que, por sua vez, está fixado em outro 
suporte. As esferas encontram-se alinhadas horizonta
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Três pequenas esferas carregadas com 
ocupam os vértices de um triângulo, 

te interna do triângulo, está 
quena esfera, com carga negativa q. As 

dessa carga às outras três podem ser obtidas 
da lei de Coulomb 

 
C e d = 6m, a força 

tem direção do eixo y, sentido para baixo e módulo 

tem direção do eixo y, sentido para cima e módulo 

tem direção do eixo y, sentido para baixo e módulo 

ão do eixo y, sentido para cima e módulo 

A maioria das membranas celulares possui 
uma diferença no potencial elétrico entre cada lado de-
nominado de Potencial de membrana. Essa diferença de 
potencial exerce uma força em qualquer molécula eletri-

ce à Lei de Cou-
las carregadas com 

= 0,6mC distantes 10,0cm uma 
da outra e a constante eletrostática igual a 9,0

sidade da força elétrica entre 

Um estudante de física faz um experimento 
com o objetivo de determinar a carga de uma determi-

gem do experimento inclui uma 
, apoiada em um suporte 

nhecida, presa a 
um fio isolante que, por sua vez, está fixado em outro 

se alinhadas horizontal-

mente, tendo seus centros distantes em 30 cm. O fio que 
prende a esfera B forma um ângulo 

Para a situação descrita, faça as seguintes consider
ções: 
• Massa da esfera B de 160 g.
• Aceleração da gravidade local de 10 m/s
• 1tg   
• As dimensões das esferas podem ser de
• A constante eletrostática do meio igual a 9
N.m2/C2. 
Determine o módulo da carga da esfera B, em 
a) 0,50.  
b) 2,0.  
c) 4,0.  
d) 8,0.  
e) 10. 
Gab: B 
 
Questão 12) Para dois corpos carregados, respect
mente com cargas 2 10–5C e 
metros, qual o módulo da força de atração entre eles? 
Dado: Constante eletrostática igual a 9
a) 4,5 103 N 
b) 4 104 N 
c) 5 103 N 
d) 6 106 N 
e) 100 N 
 
Gab: A 
 
Questão 13) Duas cargas elétricas +6,0
estão fixadas em uma região no vácuo a uma distâ
de 1,0 m uma da outra. A força resultante que atua em
uma carga de –2,0 C , colocada entre elas, será igual a 
zero, quando esta estiver a uma distância da carga de 
+1,0 C  de, aproximadamente,

Considere: 4,12   e ,13 
a) 0,3 m 
b) 0,4 m 
c) 0,5 m 
d) 0,7 m 
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tros distantes em 30 cm. O fio que 
prende a esfera B forma um ângulo   com a vertical. 

 
Para a situação descrita, faça as seguintes considera-

• Massa da esfera B de 160 g. 
• Aceleração da gravidade local de 10 m/s2. 

• As dimensões das esferas podem ser desprezadas. 
• A constante eletrostática do meio igual a 9 109 

Determine o módulo da carga da esfera B, em C . 

Para dois corpos carregados, respectiva-
C e –4 10–3C, distantes 0,4 

metros, qual o módulo da força de atração entre eles? 
Dado: Constante eletrostática igual a 9 109Nm2/C2. 

Duas cargas elétricas +6,0 C  e +1,0 C  
estão fixadas em uma região no vácuo a uma distância 

A força resultante que atua em 
, colocada entre elas, será igual a 

zero, quando esta estiver a uma distância da carga de 
de, aproximadamente, 

7,  
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 e) 1,2 m 
Gab: A 
 
Questão 14) A figura 1 mostra uma esfera el
com carga q = 6,0 C , suspensa por um fio isolante de 
peso desprezível, que forma um ângulo de 30º com uma 
placa plana, vertical e eletrizada com ca
figura 2 mostra as forças peso P, tração T e elétrica F
as únicas que atuam sobre a esfera quando esta se 
encontra em equilíbrio. 

Sabendo que a força de tração é igual a 2,4
sen 30º = 0,50 e que cos 30º = 0,87, a intensid
campo elétrico gerado pela placa, no ponto em que está 
a esfera, é igual a 
a) 2,0 103 N/C. 
b) 3,5 103 N/C. 
c) 4,0 103 N/C. 
d) 5,5 103 N/C. 
e) 1,0 103 N/C. 
Gab: A 
 
Questão 15) No triângulo retângulo isóceles XYZ, co
forme desenho abaixo, em que XZ = YZ = 3,0 cm, foram 
colocadas uma carga elétrica puntiforme Qx = +6 nC no 
vértice X e uma carga elétrica puntiforme Qy = +8 nC no 
vértice Y.A intensidade do campo elétrico resultante em 
Z, devido às cargas já citadas é 
Dados: o meio é o vácuo e a constante eletro

vácuo é 
2

2
9

o
C

mN
109k


  

a) 2 105 N/C. 
b) 6 103 N/C. 
c) 8 104 N/C. 
d) 104 N/C. 
e) 105 N/C. 
Gab: E 
 
Questão 16) Qual a intensidade do vetor ca
observado em um ponto 3 metros distante da carga de 3
 10–4C que produz o campo? 
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A figura 1 mostra uma esfera eletrizada 
, suspensa por um fio isolante de 

peso desprezível, que forma um ângulo de 30º com uma 
placa plana, vertical e eletrizada com carga positiva. A 

ção T e elétrica FE, 
fera quando esta se 

 
Sabendo que a força de tração é igual a 2,4 10–2 N, que 
sen 30º = 0,50 e que cos 30º = 0,87, a intensidade do 
campo elétrico gerado pela placa, no ponto em que está 

No triângulo retângulo isóceles XYZ, con-
forme desenho abaixo, em que XZ = YZ = 3,0 cm, foram 

trica puntiforme Qx = +6 nC no 
forme Qy = +8 nC no 

vértice Y.A intensidade do campo elétrico resultante em 

: o meio é o vácuo e a constante eletrostática do 

 

Qual a intensidade do vetor campo elétrico 
observado em um ponto 3 metros distante da carga de 3

Dado: a constante eletrostática vale 9
a) 1,5 10–5 N/C 
b) 5 105 N/C 
c) 9 105 N/C 
d) 3 104 N/C 
e) 3 105 N/C 
 
Gab: E 
 
Questão 17) Uma carga Q = 1
de 10 N para o norte, tem um vetor campo elétrico de 
qual intensidade? 
a) 3 107 N/C 
b) 1 10–5 N/C 
c) 1 107 N/C 
d) 1 105 N/C 
e) 10 N/C 
Gab: C 
 
Questão 18) A figura abaixo mostra duas pa
carregadas com cargas elétricas de s
do a primeira partícula uma carga q
segunda partícula tem carga q
as partículas é igual a r. A constante física conhecida 
como permissividade elétrica do vácuo é igual a 

módulo do campo elétrico E 
entre as partículas é: 

a) q2 / )r4( 0  

b) 2q / )r( 2
0  

c) zero 

d) q2 / )r4( 3
0  

e) 4q / )r( 0  

Gab: B 
 
Questão 19) Duas partículas carregadas exe
sobre a outra uma força atrativa de 7,2 
separação entre elas é de 0,10 m.
Considere: a constante de Coulomb igual a 9,0x10
Nm2/C2 

 

Calcule: 
a) a carga de uma das partículas sabendo que a 
outra tem –4,0 nC; 
b) o módulo do campo elétrico à meia di
entre as cargas. 
 
Gab: 

a) A força entre as partículas é dada pela lei de 
coulomb, F = k q1q2/d

q2, nos dá q2 = F

a força é atrativa. 
b) E = 2,16×104 N/C.

 
Questão 20) A carga elétrica de uma partícula com 2,0 g 
de massa, para que ela permaneça em repouso, quando 
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constante eletrostática vale 9 109 Nm2 / C2. 

Uma carga Q = 1 10–6 C, sob uma força 
de 10 N para o norte, tem um vetor campo elétrico de 

A figura abaixo mostra duas partículas 
carregadas com cargas elétricas de sinais opostos, ten-
do a primeira partícula uma carga q1 = + q, enquanto a 
segunda partícula tem carga q2 = – q. A separação entre 

culas é igual a r. A constante física conhecida 
como permissividade elétrica do vácuo é igual a 0 . O 

E no ponto médio horizontal 

 

Duas partículas carregadas exercem uma 
sobre a outra uma força atrativa de 7,2 N quando a 
separação entre elas é de 0,10 m. 
Considere: a constante de Coulomb igual a 9,0x109 

a carga de uma das partículas sabendo que a 

o módulo do campo elétrico à meia distância 

A força entre as partículas é dada pela lei de 
= k q1q2/d2, que, se resolvida para 

d2/k q1 = +2nC, positiva pois 

N/C. 

A carga elétrica de uma partícula com 2,0 g 
de massa, para que ela permaneça em repouso, quando 



 
 /colegiopxsflamboyant 

 colocada em um campo elétrico vertical, com sentido 
para baixo e intensidade igual a 500 N/C, é: 
a) + 40 nC  
b) + 40 C  
c) + 40 mC  
d) – 40 C  
e) – 40 mC  
Gab: D 
 

Constante eletrostática: k0 = 1/4
N.m2/C2 

 
Questão 21) Três cargas elétricas, q1 = 
1,0 C e q3 = - 4,0 C, são mantidas fixas no vácuo e 
alinhadas, como mostrado na figura. A di
cm. Calcule o módulo do campo elétrico produz
posição da carga q2, em V/m. 
Constante eletrostática: k0 = 1/40 = 9,0x10

 
Gab: E = 0 
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colocada em um campo elétrico vertical, com sentido 
tensidade igual a 500 N/C, é:  

= 1/40 = 9,0x109 

= - 16 C, q2 = + 
, são mantidas fixas no vácuo e 

alinhadas, como mostrado na figura. A distância d = 1,0 
trico produzido na 

= 9,0x109 N.m2/C2 

 

flamboyant.com.br    


